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Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ,
εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ θαηαηέζεθαλ θαη ηα
επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε.
Ζ Δπηηξνπή εμεηάδνληαο πξνζεθηηθά ηόζν ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο ππό θξίζε επηθνηλσλίαο (ιεθηηθό
θαη ηξόπνο απόδνζεο απηνύ), όζν θαη ηε ζπλνιηθή εληύπσζε πνπ δεκηνπξγεί θαηέιεμε θαηά
πιεηνςεθία ζηελ άπνςε όηη, παξόηη από ηελ πξσηαγσλίζηξηα εθθξάδεηαη άξλεζε γηα ηελ θαηαλάισζε
ησλ πξντόλησλ «γθνθξέηα» θαη «θξνπαζάλ», εληνύηνηο ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν απνδίδεηαη δελ είλαη
ηθαλόο λα πξνθαιέζεη απαμίσζε γηα ηα παξαπάλσ πξντόληα, νύηε εηδηθόηεξα λα δπζθεκίζεη
ζπγθεθξηκέλα ην πξντόλ θξνπαζάλ ηεο εγθαινύζαο εηαηξείαο.
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πλεπώο, ε Δπηηξνπή επί ηνπ ζεκείνπ απηνύ θαηά πιεηνςεθία απνθάζηζε όηη δελ ππάξρεη παξάβαζε
ησλ αξρώλ ηνπ ΔΚΓ-Δ.
Αλαθνξηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «ανάλαφρη απόλαυση» ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη εθθξάδεη
ππνθεηκεληθή αμηνιόγεζε πνπ αθνξά ζηελ αίζζεζε πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην πξντόλ θαη δελ
κπνξεί λα εθιεθζεί σο δηαηξνθηθόο ηζρπξηζκόο.
Καηά ζπλέπεηα, ε Δπηηξνπή επί ηνπ ζεκείνπ απηνύ νκόθσλα απνθάζηζε όηη δελ ππάξρεη παξάβαζε
ησλ αξρώλ ηνπ ΔΚΓ-Δ.

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ε ηνπ
Καλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη όηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα
Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης
παρούζας.
Τπελζπκίδνπκε ζύζηαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΔ πξνο ηα εκπιεθόκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνύλ ή θάλνπλ
απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπώλ γηα ζθνπνύο δεκνζηόηεηαο ή πξνβνιήο,
πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη παξεξκελείεο.

